
A Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
(NBSZK) egy 2013-ban alapított hall-
gatói tehetséggondozó szervezet, mely 
a Nemzetbiztonsági Intézet szakmai 
támogatásával működik. A szakkol-
légium elsősorban szakmai és tudo-
mányos célokkal, tematikus alapon 
szerveződik. Tagjai a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem számos szakján és 
karján tanuló alap- és mesterszakos 
hallgatók, valamint a tanulmá-
nyaik magasabb szintjeit folytató 
doktoranduszok. A szakkollé-
gium a hivatásrendek közötti 
párbeszéd és együttműködés 
platformja is, civil és tisztjelölti 
státuszú hallgatókat egyaránt 
tömörít. Célunk, hogy a szak-
kollégisták számára biztos és 
támogató közeget nyújt-
sunk, ami végig kíséri őket 
pályakezdésük éveiben. 
A Nemzetbiztonsági 
Szakkollégium Alumni 
Közössége pedig a tanul-
mányaikat befejezett 
tiszteletbeli tagjaink 
köreként a szakmai és 
baráti kapcsolattartás 
fóruma.

Tagjai fő kutatási irányát a nemzetbiz-
tonsági és a stratégiai tanulmányokból, 
illetve a hadtudományból álló mult-
idiszciplináris ismeretek képezik. Ezen 
ismeretek elsajátításával a szakkollégium 
tagjai olyan specializált tudásra tesznek 
szert, amellyel a jövőben nagyobb eséllyel 
tudnak elhelyezkedni mind a köz-, mind 
a versenyszférában. A szakkollégiumi 
képzésben egy olyan problémaközpontú, 
gyakorlatorientált és globálisan gondol-
kodó szemléletet igyekszünk kialakítani, 
amely a későbbiekben a gyakorlatban 
kamatoztatható.

A szakkollégium a folyamatos szakmai 
és a kutatási munkák mellett az egyéni 
és közösségi képességek fejlesztése révén 
nagymértékben hozzá kíván járulni tagjai-
nak szakmai fejlődéséhez, előmeneteléhez, 
tehetségének kibontakoztatásához. Ezeket 
mind csoportos, mind egyéni képzési 
struktúrában kívánja a szakkollégium 
megvalósítani. A folyamatosan szerveződő 
belső kurzus rendszer és készségfejlesztő 
tréningek, valamint tanulmányi kirán-
dulások a közösségi összetartozást és a 
csoportos képzés lehetőségét erősítik. 
A mentortanáraink által is biztosított 
mentori rendszer, valamint a konferen-
ciákon, versenyeken való aktív részvétel 



és publikálás pedig az egyéni tehet-
séggondozás eszközeire támaszkodik. 
A szakkollégium négy kutatósejttel 
rendelkezik, melyek lefedik és átfog-
ják tagjaik szakmai és tudományos 
munkáját. 

Küldetésünk, hogy a Nemzetbiz-
tonsági Szakkollégium a nemzetbiz-
tonság szempontjából kiemelt terü-
letek multidiszciplináris elméleti és 
gyakorlati műhelye, valamint a szak-
kollégiumok elismert tagja maradjon. 
Hisszük, hogy az összetartó közösség, 
a színvonalas szakmai munka és a 
jövőért elkötelezett szemléletmód 
új irányokba tereli a közszolgálati 
hivatásrendek harmonizációját.

Történeti visszatekintés
A Nemzetbiztonsági Szakkollé-

gium életében 2013. évi megalakulása 
óta számos jelentős esemény történt. 
A következő fejezetben rövid visz-
szatekintést kívánunk adni ezekről 
a mérföldkövekről, mert úgy gon-

doljuk, hogy a múltunkat ismerve, 
hagyományainkat tisztelve értékel-
hetjük igazán a jelen eredményeit 
és tervezhetjük a jövőnket. 

A Szakkollégium 2013-ban hall-
gatói kezdeményezésre szerveződött 
a Nemzetbiztonsági Intézet égisze 
alatt, és az akkor lefektetett tudo-
mányos, szakmai és közösségi érték-
rendszer mind a mai napig áthatja a 
mindennapi munkánkat. Ezt főleg 
azokon a találkozókon érezzük mi 
is leginkább, mikor a már nem 
aktív egykori szakkollégistáinkkal 
beszélgethetünk. A közösen megélt 
pillanatok, együtt elért eredmények 
és közös kapcsolatok mind össze-
kötnek minket, ami közösségünk 
egyik legnagyobb értéke. Egykori 
tagjaink tapasztalataira alapozva 
tovább építhetjük és fejleszthetjük 
a szakkollégiumot, melyhez elsősor-
ban az segít hozzá, hogy példaként 
szolgálnak az elődjeink által elért 
eredmények. 

A Szakkollégium, nevéhez 
hűen, elsősorban a nemzetbiz-
tonsági terület iránt érdeklődő 
hallgatókat igyekszik megcé-
lozni és olyan speciális ön- és 
csoportos képzési lehetőséget 
kínálni, ahol a legjobb teljesít-
ményt hozhatják ki magukból.

A közösség által kínált lehetősé-
gek az egyetemi tanulmányokhoz 
igazodnak és azokat sokkal mélyebb 
módszertani és tárgyi tudással egészí-
tik ki. Ehhez természetesen szükséges 
a tagjaink elhivatottsága, a szakmájuk 
és választott kutatási területük iránti 
alázata, valamint az a tenni akarás, 
hogy fejlesszék magukat. A szak-
kollégistáinkat ebben segítik kiváló 
mentortanáraink és a szakkollégium 
igazgatója is. 

A szervezet nem kizárólag nem-
zetbiztonsági területtel foglalkozik, 
kutatási területe és szakmai program-
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jaink a hadtudományok, stratégiai 
tudományok, biztonságpolitika 
és nemzetközi kapcsolatok széles 
körét lefedik. Tagjaink széles körben, 
de mégis szervezetten, alapvető érté-
keink tudatában tevékenykednek, 
mely a más egyetemi és országos 
szervezetekkel való együttműködés 
tág perspektíváját is elősegíti. Ezen 
partnereink már számos esetben 
kínáltak tagjainknak tanulmányi 
kirándulásokat, konferencia részvé-
teli és előadási lehetőségeket, pub-
likációs megjelenéseket, képzéseket 
és fejlesztő tréningeket. Ezek a tevé-
kenységek nagyban hozzájárulnak 
mind az egyéni, mind a csoportos 
fejlődésünkhöz, ezért az ezen szer-
vezetekkel való együttműködés és 
erős szakmai kapcsolatok ápolása 
kiemelt célkitűzésünk. 

A szakkollégistáink szakmai 
és tudományos tevékenységüket 
kutatósejtek tagjaként végzik. 
A szervezet megalakulása óta számos 
kutatósejt jött létre, majd tagjaik 
távozásával ürült ki. A szervezet 
célja, hogy a mindig aktuális témákra 
és kihívásokra reagálva, általában 
a nemzetközi biztonságpolitikai ese-
ményekkel összhangban szervezze 
tagjait. Vannak azonban olyan 
kutatósejtjeink, melyek már évek 
óta aktívan működnek. Ezek olyan 
tudományos műhellyé váltak az évek 
alatt, ahol az újonnan csatlakozó 
tagjaink már kialakult szervezeti 
keretrendszerrel, hagyományosnak 
tekintett programokkal és lehetősé-
gekkel, valamint egy jól szervezett 
közösséggel találkoznak. Büszkék 
vagyunk ezekre a kutatósejtjeinkre, 
amellett, hogy természetesen elen-
gedhetetlennek tartjuk, hogy a min-
denkori igényeknek megfelelően 
újabbakat hozzunk létre, melyek 
az idő múlásával és az elért eredmé-
nyeikkel szintén a szakkollégiumi 
történet meghatározó szereplőivé 
válhatnak. A korábbi kutatósejtjeink 
a következők: 

• Ukrán válság kutatósejt
• Migrációkutató sejt
• Gazdasági – Katonai dimenziók 

nemzetbiztonsági vetületeit kuta-
tósejt

Jelenleg is működő, nagy múltú 
kutatósejtjeink: 

• Fegyveres válságok és terrorizmus 
kutatósejt

• Kiberbiztonsági kihívások kuta-
tósejt (mai neve: Kiberbiztonsági 
és technológiai kihívások kuta-
tósejt)

A szakkollégium jelene
A szakkollégium történetének 

mérföldkövei a szervezet elismertségét 
mérő tényezők. 2017 decemberében 
Egyetemünk akkori tudományos rek-
torhelyettese a Szenátus elé terjesztette 
a Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
egyetemi szakkollégiumok közé 
fogadását. 2018-ban a Szenátus ezt 
az előterjesztést befogadta, ezzel 
együtt szervezetünk az NKE hivata-
losan nyilvántartott szakkollégiumává 
vált. 2019 májusában a szakkollégium 
jelentős tagváltáson esett át, mely 
egy újabb szakkollégista „generáció” 
szerveződésének igényét vetette fel. 
2019 nyarán a szervezet új Szervezeti 
és Működési Szabályzatot dolgozott 
ki, az alapvető értékrendszerünk 
pillérjeire építkezve, de a jelen-
legi egyetemi szervezeti struktúrát 
és működési keretet is szem előtt 
tartva. Ősszel az új SZMSZ elfo-
gadásra került, októberben pedig 
egy eddig soha nem látott bővítési 
folyamaton estünk át. A tagfelvétel 
nagy volumene számos fiatal kutatót 
szólított meg, ezzel pedig 28 hallgató 
csatlakozott hozzánk. 2019 őszén 
az Oktatási Hivatal is nyilvántartásba 
vette a szakkollégiumot, ezzel orszá-
gosan elismert hallgatói szervezetté 
váltunk. 2020 év elején pedig meg-
indultak az Alumni Közösségünk 
szervezési folyamatai. Az itt felsorolt 
események mind jelentős mértékben 

hatottak a közösségünkre, egyfajta 
megerősítésként és szakmai elisme-
résként is.

Jelenünket elsősorban a magas 
színvonalú szakmai és tudományos 
tevékenység jellemzi, melyből leg-
nagyobb kihívásaink is származnak. 
Ezeket közösen építkezve, az infor-
máció megosztás, a kommunikáció 
és az együttműködés alapvető téte-
leivel kívánjuk megoldani. Célunk, 
hogy közösségünk egységes és jól 
integrált maradjon a mindenkori 
helyzetben. Az utóbbi két évünk 
is jelentős szakmai és tudományos 
sikereket hozott, melyeket tagjaink 
kutatósejtekbe rendeződve érnek el. 
Jelenlegi kutatósejtjeink a következők: 

• Interdiszciplináris kutatósejt
• Kiberbiztonsági és technológiai 

kihívások kutatósejt
• Nemzetbiztonsági kutatósejt
• Fegyveres konfliktusok és terro-

rizmus kutatósejt

A szakkollégium a 2019. évi őszi 
tagfelvételnek köszönhetően mindhá-
rom képzési szintről (alapszak, mes-
terszak és doktori képzés), az egyetem 
három karáról: Államtudományi 
és Nemzetközi Tanulmányok Kar, 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar és Rendészettudományi Kar 
hallgatói közül kerülnek ki. Teljes 
létszámunkat tekintve az egyetem 
egyik legnagyobb szakkollégiumává 
nőttünk ki, jelenleg 42 szakkollégis-
tával. 2020 februárjában szakkollégi-
umunk elnökváltáson ment keresztül, 
majd márciusban mi is áttértünk 
a távoktatás követelményeihez illesz-
kedő „home office” rendszerre. Ezen 
nehéz időszakban is aktív munka 
folyik, számos tervezet készül mind 
a képzési és fejlesztési rendszerünk, 
mind a tagfelvételi eljárásunk, mind 
pedig az azt követő integrációs folya-
matokat tekintve. 2020 tavaszán 
a már előre eltervezett konferenciák 
és versenyek tolódásával lehetőségünk 
nyílik, hogy játékos kihívás soroza-



tot hirdessünk szakkollégistáinknak. 
Ezzel célunk, hogy kiválaszthassák 
érdeklődési körüket és későbbi 
kutatási területüket, készülve ezzel 
a következő Tudományos Diákköri 
Konferenciákra, konferenciákra és 
publikálási lehetőségekre. Az NBSZK 
5Challenge névre keresztelt kihívás 
program tagjaink integrációjában, 
szervezettségük és összetartásuk 
kialakításában is pozitív képet mutat. 

Szakkollégiumi 
tevékenységek

Jelen reputációnkat és a szer-
vezetbe vetett bizalmunkat azok 
az eredményeink éltetik, melyeket 
az évek során közösen értünk el. 
A következőkben ezen eredményeket 
és visszatérő programelemeket vesszük 
sorba. 

Belső kurzusok
A Nemzetbiztonsági Szakkol-

légium belső képzési rendszerének 
egyik fő pillérét képezik a kurzusok, 
melyek garantálják a szakkollégium 
Szervezeti és Működési Szabályza-
tában lefektetett szakmaiság megva-
lósítását. A kurzusok fő célja, hogy 

olyan felsőfokú elméleti tudással 
egészítsék ki a hallgatók egyetemi 
képzését, amely segítik a könnyebb 
eligazodást a védelmi szférában és a 
nemzetközi rendszerben. Fő kutatási 
területeinkhez igazodva a kurzusok 

témakörei is a nemzetbiztonsági 
és biztonságpolitikai tanulmányok-
ból, a stratégiai tanulmányokból, 
illetve a hadtudományból álló mult-
idiszciplináris ismeretekből állnak. 
Néhány emlékezetes kurzust kira-
gadva az elmúlt évek repertoárjából 
hallgattunk előadást a terrorizmus 
és nemzetközi jog kapcsolatáról, 
Észak-Koreáról, a blockchain tech-
nológiáról, az online megtévesztésről, 
Koszovóról, valamint a szervezett 
bűnözés filmművészeti megjelené-
seiről is. Ezen kurzusokat a teljes 
szakkollégiumi tagságnak ajánljuk, 
de a kutatósejtjeink tematikájához 
és kutatási területéhez illeszkednek. 
Így a félév során a heti rendszerességű 
kurzusok által a tagjaink széles rálátást 
nyernek a választott tudományáguk 
kérdésköréből, lehetőségük van 
szakmai kapcsolatok kialakítására 
és egymás jobb megismerésére is. 
Némely kurzusunkat az egyetemi 
polgárok számára is megnyitjuk, ezzel 
célunk, hogy bepillantást nyerhes-
senek munkánkba. Az előadásokat 
a kialakult gyakorlat szerint mentor-
tanáraink vagy végzett egykori szak-
kollégistáink tartják, teret engedve 
a beszélgetéseknek, szakmai igényű 
vitáknak is. 

Szakmai és 
módszertani tréningek

A Nemzetbiztonsági Szakkol-
légium belső képzési rendszerében 
jelentős helyet foglal el az egyéni 
kompetenciák tréningeken való 
fejlesztése. A tréningek célja a 
hallgatók önismereti, társisme-
reti, problémamegoldó, vezetői 
és kommunikációs képességeinek 
fejlesztése, amely elengedhetet-
len kiegészítője a kurzusokon 
megszerzett elméleti tudásnak. A 
szorgalmi időszak során folyama-
tosan szervezünk kommunikációs 
és tárgyalástechnikai tréningeket, 
kutatásmódszertani és tudományos 
láthatósági tanfolyamokat is. Így a 
szakmai, önismereti és tudományos 

követelményeknek is igyekszünk 
megfelelni. A tréningeket egyete-
münk oktatói, mentortanáraink, 
szakkollégiumi igazgatónk vagy 
külső meghívott előadóink tartják. 
2019 szeptember óta az egyetem is 
szervez a szakkollégisták számára 
meghirdetett  tanfolyamokat, 
melyek ezen hallgatók készségfej-
lesztését és specifikus igényeit tartják 
szem előtt. Ilyenre példa az angol 
nyelvtanfolyam, kommunikáció és 
tárgyalástechnikai tréning, valamint 
különböző módszertani képzések 
is, melyeket ez úton is köszönünk.

Konferenciák 
és workshopok

Fontosnak tartjuk, hogy lehetősé-
get kínáljunk tagjainknak bemutatni 
saját kutatási eredményeiket is, ezért 
nem csak tréningeket és kurzusokat, 
de konferenciákat és workshopokat 
is rendszeresen szervezünk. Saját 
workshopjaink mindig jól megha-
tározott témák köré épülnek, vagy 
a teljes szakkollégium, vagy az egyik 
kutatósejtünk szakmai tematiká-
jába illeszkedve. Az utóbbi években 
számos ilyen került megrendezésre, 
a 21. századi konfliktusok, kiber-
biztonság témakörökben, vagy 
átfogóbb, a teljes szakkollégiumra 
jellemző interdiszciplináris work-
shopok keretében. Az előadások 
során tagjainkat mentortanáraink 
hallgatják meg és értékelik, fej-
lesztve ezzel előadói készségüket 
és értékes kiegészítéseket, újfajta 
megközelítéseket adva az addig elért 
tudományos eredményekhez. 2019 
őszén kettő ilyen workshopra került 
sor, melyek mindegyike nagy sikert 
aratott. Az egyik a „Tudományos 
bakancslista” az összes kutatósejt 
részvételével, míg a másik az „Így 
kutatottok Ti! Kiberbiztonság és 
tehetséggondozás” a Kiberbizton-
sági és Technológiai Kihívások 
kutatósejt részvételével.

A minél magasabb tudományos 
színvonal elérése és kapcsolatok 

Szervezett bűnözés a filmvásznon 
Laska Pál előadása
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bővítése érdekében tagjainkat 
támogatjuk és ösztönözzük egye-
temi, országos és nemzetközi 
konferenciákon való részvételre és 
előadásra is. Hagyományosan nagy 
számban képviseltetjük magunkat 
az egyetemi „Haza Szolgálatában” 
konferencián és az országos „Tavaszi 
Szél” konferencián is, melyek első-
sorban a doktori képzést folytatók-
nak kerülnek meghirdetésre, de 
nagy népszerűségnek örvendenek és 
kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget 
biztosítanak a graduális hallgatók 
számára is.

Tanulmányi versenyek
A hallgatói tudományos életben 

kiemelkedő szereppel bírnak a tanul-
mányi versenyek, akár az egyéni, 
akár a csapatversenyeket tekintjük. 
A Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
tagjai számára ezek a versenyek 
elsődleges prioritásokat jelentenek 
és folyamatosan nagy létszámban kép-
viseltetjük ezeken magunkat. Az évek 
során rendszeres résztvevőivé váltunk 
a „Tudomány kapujában” című egye-
temi poszterpályázatnak, melynek 
társszervezője is a szervezetünk. 
A poszterversenyek népszerűségét 
látva 2017 óta minden évben rendez 
szakkollégiumunk is poszterversenyt 
az egyetem hallgatói számára, első-
sorban saját szakmai területeinken, 

például nemzetbiztonsági és bizton-
ságpolitikai vonatkozásban. A csapat-
versenyek közül 2017 óta rendszeres 
résztvevői vagyunk a Nemzeti Kiber-
versenynek is, ahol minden évben 
jelentős tudományos sikereket és szép 
helyezéseket érünk el. 2019-ben az 
egyetem öt hallgatói csapatában is 
voltak szakkollégistáink. A Nemzeti 
Kiberverseny folytatásaként minden 
évben a nemzetközi Genf 9/12 meg-
mérettetésen is részt veszünk, mely 
hozzájárul tagjaink idegen nyelvi 
tudásának és tájékozottságának, 
valamint szakmai felkészültségének 
javításához is. 2019-ben került meg-
rendezésre a NATO 70 szimulációs 
verseny, ahol csapatunk 2. helyezett 
lett. A hackathlon típusú ötletver-
senyeken is szívesen mérettetik meg 
magukat szakkollégistáink. 

A tanulmányi versenyek hagyomá-
nyosabb módját képviseli az országos 
elismertségnek örvendő Tudományos 
Diákköri Konferencia is, ahol tagjaink 
saját kutatási eredményeiket írhatják 
meg tanulmányok formájában, majd 
pedig szóbeli fordulóban védik meg 
azokat. Az egyetemi ITDK versenyen 
az NKE három karán (ÁNTK, HHK 
és RTK) nagy számban vagyunk jelen, 
a tudatos felkészülésnek és mód-
szertani alapozásnak köszönhetően. 

Az OTDK országos fordulóiban első-
sorban a Had-és Rendészettudományi 
Szekcióban értünk el eredményeket.

Publikációs tevékenységek
A Nemzetbiztonsági Szakkollé-

gium törekszik arra is, hogy tagjai 
számára saját kutatási témájukhoz 
megfelelő publikációs lehetőségeket 
biztosítson. Egyrészt egyetemi, orszá-
gos és nemzetközi folyóiratokban, 
kötetekben kapnak helyet kutatási 
eredményeinket bemutató írásaink, 
melyekkel a szervezetünk ismertsé-
gét és tudományos színvonalát is 
javítjuk. Másrészt a szakkollégium 
idén (2020-ban) már harmadik alka-
lommal adja ki szakkollégiumi tanul-
mánykötetét, melyben tematikus 
sorban rendezve kerülnek tagjaink 
tanulmányai publikálásra. Célunk, 
hogy a tanulmánykötet a tudomá-
nyos igényű művektől elvárt összes 
indikátornak megfeleljen (ISBN 
azonosító, DOI azonosító), vala-
mint, hogy ezeket a tanulmányokat 
tagjaink továbbtanulásukkor vagy 
ösztöndíjakra való pályázásukkor 
használni tudják. Fontosnak tartjuk 
a különböző tudományos és szakkol-
légiumi ösztöndíjakra való pályázást 
is, mind egyetemi, mind országos 
szinten (NTP, ÚNKP pályázatok). 

Szabó Fruzsina 
az MBF X konferencián

Balról jobbra: Miklós Martin, Tetyák Áron, Hankó Viktória, Dub Máté, Szabó Fruzsina, 
Urbanovics Anna, Jáger Áron és Tóth József „Haza Szolgálatában” Konferencián



Ezek az ösztöndíjak segíthetnek 
finanszírozni tagjaink kutatásait és 
megfelelő keretrendszert kínálnak 
a szervezett tudományos munka 
végzéséhez.

Szakkollégistáink a tanulmánykö-
tet mellett rendszeresen publikálnak 
az egyetemtől független folyóira-
tokba is és aktív tagjai az egyetemi 
kutatócsoportoknak. Ilyenre példa, 
hogy a szakkollégiumi közösség-
ben született már Scopus és Web 
of Science által indexált, valamint 
az MTA IX. osztály hazai listáján 
szereplő közlemény is. Ezen kívül 
részesei lehettünk az egyetemi háló-
zattudományi és kiberbiztonsági 
kutatócsoportnak is. 

Erasmus+ és 
nemzetközi ösztöndíjak
A szakmai tapasztalatszerzéshez 

nagy mértékben hozzájárulnak az egyes 
nemzetközi ösztöndíjak és progra-
mok is, mint például az Erasmus+ 
tanulmányi mobilitás vagy külföldi 
szakmai gyakorlati programok. A 
szakkollégium tagjait motiváljuk a 
külföldi részképzésre, mert ez egyrészt 
segíti őket a megfelelő idegen nyelvi 
készségek elsajátításában, másrészt 
bővíti kapcsolatrendszerüket és segíti 
az idegen kultúrák megismerését is. 
Tagjaink sikeresen pályáznak bizton-
ságpolitikával és kiberbiztonsággal fog-
lalkozó külföldi egyetemek Erasmus+ 
helyeire, valamint az országos Campus 
Mundi ösztöndíjra is. A pályázatok 
megírásakor segítjük szakkollégistáin-
kat a kutatási területüknek megfelelő 
intézmény és program kiválasztásában, 
az idegen nyelvű meghallgatásra való 
felkészülésben és a pályázatírásban is. 

Tudományszervezési 
törekvések

A Nemzetbiztonsági Szakkollé-
gium az Egyetemünk intézmény-
fejlesztési tervével összhangban, 
miszerint a hallgatók is bevonásra 
kerülnek a tudományos teljesítmény 
mérése során, a tudományszervezésre 

is nagy hangsúlyt fektet. 2019 őszén 
kezdtük el a tudományos láthatósági 
és kutatásmódszertani képzések rend-
szeres tartását, jelenleg oktatóvideók 
kidolgozását tervezzük. A szakkollé-
gium úttörő szerepet vállalt a Magyar 
Tudományos Művek Tárában való 
rögzítésben, így önálló szervezeti 
egységként is, és tagjaink egyénileg 
is regisztrálásra kerültek a rendszerben. 
Kiemelt célunk, hogy minden szak-
kollégistánk az aktív tagság ideje alatt 
legalább egy közleményt publikáljon, 
és ezt az MTMT-ben regisztráljuk, 
így hozzájárulva az Egyetemünk 
teljesítményéhez. Ezen kívül szak-
kollégistáinkat regisztráltuk az OrcID 
nemzetközi rendszerben és tervezzük a 
Research Gate tudományos közösségi 
oldal aktív használatát is.

Tanulmányi kirándulások 
és közösségi programok
Szakmai képzésünk fontos eleme 

a szemeszterenként megszervezett 
tanulmányi kirándulás, amely során a 
hallgatók megismerhetik Magyarország 
védelmi struktúrájának legfontosabb 
elemeit, történelmi helyszíneit és kulturá-
lis régióit. Rendszeres résztvevői vagyunk 
a Pannonhalma Campus rendezvény-
nek, de jelen voltunk az Euroatlanti 
nyári egyetemen, a Soft Caps 2019 
programon, a Magyar Hadtudományi 
Társaság által szervezett kirándulá-
sokon, a Doktoranduszok Országos 
Szövetsége által rendezett eseményeken, 
valamint a Makovecz programon is. 
Ezek mindegyike jó lehetőség tagjaink 

számára tudásuk és kapcsolati rendszerük 
bővítésére. Tanulmányi kirándulásokat 
szervezünk szakkollégiumi szinten is, 
de a kutatósejtjeink önálló projekteket 
is szerveznek.

Szakmai együttműködések
A Nemzetbiztonsági Szakkollé-

gium megalakulása óta fontosnak 
tartja azt, hogy külső együttműkö-
désekkel és partnerkapcsolatokkal 
segítse tagjai kapcsolati rendszerének 
bővítését, valamint későbbi tovább-
tanulásukat és elhelyezkedésüket. A 
szakkollégium a Nemzetbiztonsági 
Intézet szakmai kapcsolataiból is 
profitál, melyet ez úton köszönünk 
igazgatónknak. A szervezet vezetősége 
fontosnak tartja, hogy az egyetemi 
közösségben is pozicionálja magát, 
ezért együttműködéseket ápolunk 
a többi szakkollégiummal és szakte-
rületünkhöz illeszkedő tudományos 
diákkörökkel is. Ezeken kívül a szak-
kollégistáinknak egyfajta előmeneteli 
és pályaívet ajánlva együttműködünk 
a Doktoranduszok Országos Szövet-
sége több szakosztályával és az NKE 
Doktorandusz Önkormányzattal is. 
Az egyetemi szervezetrendszerben a 
szakkollégiumunk együttműködik az 
Egyetem vezetőségével, kiemelten a 
Stratégiai Tanulmányok Intézettel. 
Mentortanáraink révén partnereink 
további szakmai szervezetek is, mint 
a Kiberbiztonsági Kutatóintézet, a 
Magyar Hadtudományi Társaság és a 
NATO Ifjúsági Tanács (Youth Atlan-
tic Treaty Association of Hungary).

A 2019-es NATO 70 szimulációs verseny résztvevői
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

NBSZK Felvételi 2020

Reméljük, az eddigiek már kellőképpen felkeltették érdeklődéseteket, hogy kipróbáljátok
magatokat felvételi eljárásunk keretei között.
A felvétel folyamata során három fordulóban állítunk elétek kreatív kihívásokat.
Az első két fordulóban online felületen kaptok majd kérdéseket az eddigi tanulmánya-
itokkal, eredményeitekkel és érdeklődési körötökkel kapcsolatban. Ezen felül pedig, 
természetesen, még néhány feladatot is meg kell majd oldanotok.
Ezek után a harmadik fordulóban személyesen is lehetőségetek lesz a bemutatkozásra 
és a vezetőség elbűvölésére. A következő témakörökből számíthattok kérdésekre, 
melyeket igyekszünk eddigi tanulmányaitokhoz és érdeklődési köreitekhez igazítani:
• Nemzetbiztonság
• 21. századi kihívások
• Magyarország nemzetbiztonsági szervei
• Kiberbiztonság
• Terrorizmus
Ha kedvet kaptatok a jelentkezéshez, akkor az alábbi QR kódot beolvasva lehetősége-
tek nyílik előregisztrálni a felvételire, hogy az elsők között értesülhessetek a felvételi 
eljárás időpontjairól, valamint a szakkollégium infóestjéről, ahol lehetőségetek nyílik 
majd megismerni a csapatot és az eljárás pontos részleteit.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetxvTPgoFnKvYCEGWZd5OyQzmSVE8F9AcGI6r0_Byg-OWwOw/viewform


Nemzetbiztonsági kutatósejt

A Nemzetbiztonsági Szakkollé-
gium  nemzetbiztonsági kutatósejtje 
2019 tavaszán azért jött létre, hogy 
egyrészt keretet adjon mindazon 
gondolatoknak, összegzéseknek, 
elemzéseknek, vizsgálatoknak 
amelyeket a szakkollégium hallga-
tói, a nemzetbiztonság területével 
összefüggésben megfogalmaznak, 
illetve elvégeznének, másrészt, hogy a 
mentori tevékenység eredményeként 
megkönnyítse, eredményesebbé tegye 
a hallgatók ilyen irányú erőfeszítéseit, 
ezzel is elősegítve tudományos és 
szakmai fejlődésüket. A kutatósejt 
tagjainak főbb kutatási területe a 
hírszerzés, felderítés, elhárítás, alkot-
mányvédelem, gazdaságbiztonság, 
szervezett bűnözés, nonproliferáció. 

A kutatósejtet megalakulása óta 
Tóth Tímea vezeti Mezei József nb 
alezredes mentortanár segítségével. 
További mentorok Dr. Dobák Imre, 
Dr. Regényi Kund, Dr. Csányi 
Csaba, Drusza Tamás. 

A 2019/2020-as tanévben  
Tóth Tímea, Csizmadia Martin, Galó 
Gellért, Kasuba Kristóf, Kiss-Szemán 
Johanna, Krausz József, Lakatos 
Fanni, Pálfi Bianka, Tóth Lukács 
József a kutatósejt tagjai.

A kutatósejt tagjai az iskolai 
kötelezettségek, a közös szakkollé-
giumi elvárások mellett szívesen részt 
vesznek a kutatósejt vezetése által 
szervezett kis létszámú előadásokon, 
melyek ismereteik bővítését szolgál-
ják. Ezen ismereteket az idei évben 
közös kiadvány publikálása során 
kamatoztathatták. A nemzetbizton-
sági kutatósejt minden tagja részt vett 
a publikációban, reményeink szerint 
hamarosan megjelenik és az egyetem 
hallgatói számára is elérhetővé válik. 

A tavasszal megalakult parányi 
kutatósejt új tagokkal bővült a szak-
kollégiumi tagfelvétel . Az új tagokkal 
való ismerkedés és a feladatrendszer 
kialakítása mellett a őszi szemeszter 

gazdag volt a kutatósejt régebbi  tagjai 
számára konferenciákban, tanulmá-
nyi versenyeken, iskolai tudományos 
diákköri konferenciában, publiká-
sokban.

Versenyeredmények

• Krausz József indította a sort 
a NMHH pályázat első helye-
zésével,  valamint a Tudomány 
kapujában poszterversenyen 
két pályamunkával is indult, 
melyek közül az egyikkel elérte 
a 3. helyezést. 

• 2019.10.21-22-én megtartott 
NATO konferencián és szimu-
lációs versenyen a Nemzetbiz-
tonsági Szakkollégium önálló 
csapattal indult, és második 

helyen végzett.
• A tavaszi félév során megtartott 

Katonai térképészeti versenyen 
a indult a kutatósejtből Krausz 
József, Kiss-Szemán Johanna

Konferencián előadott
Szakkollégiumi Tudományos 

bakancslista workshop konferencián 
2019. szeptember 19-én előadott 
Lakatos Fanni valamint Tóth Tímea, 
a szintén szakkollégiumi Így kutattok 
ti! Tehetséggondozás és kiberbizton-
ság konferencián pedig Kiss-Szemán 
Johanna. A Haza Szolgálatában 
címmel megrendezésre került egyetemi 
konferencián Tóth Tímea adott elő, 
amely előadás publikálása megjelent 
2020. márciusában a „Haza Szolgálat” 
konferenciakötetben. 

TDK
Az őszi szemeszterben a nem-

zetbiztonsági kutatósejt két tagja, 
Tóth Tímea, valamint Krausz József 
indultak a Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Kar Iskolai Tudományos 
Diákköri Konferenciáján. Krausz 
József harmadik helyen végzett és 
különdíjban is részesült. 

Külföld
Krausz József részt vehetett a magyar 

delegációval a varsói Katonai Műszaki 
Egyetem Kibernetika Karának látoga-
tásán, valamint Erasmus pályázattal 
Lengyelországban tanulhatott.Szintén 
Erasmussal jutott ki Lengyelországba, 
Wroclaw-ba Csizmadia Martin,  de a 
járványügyi helyzet okán megszakadt 
tanulmányútja. 

Az öt fős csapat két tagja, 
Tóth Tímea és Lakatos Fanni 

a Nemzetbiztonsági kutatósejt tagjai 

NEMZETBIZTONSÁGI SZAKKOLLÉGIUM



Kik vagyunk mi? 
Mivel foglalkozunk?

Kulcsszavakban: fegyveres konflik-
tusok, válság, kihívások, kockázatok, 
fenyegetések, háború, terrorizmus, 
külföldi harcosok, vallási konfliktu-
sok, radikalizáció, migráció, etnikai 
konfliktusok, regionális instabilitás, 
asszimetrikus hadviselés

Bővebben: milyen vallási, etnikai 
mozgatórugói vannak egy-egy fegyve-
res konfliktusnak? miben különböz-
nek és miben hasonlítanak a hadvi-
selés generációi? miért robbant ki a 
szíriai polgárháború? hogyan alakul 
a kurdok helyzete Törökországban? 
hol van ma az Iszlám Állam? mekkora 
fenyegetést jelent a terrorizmus a világ 
egyes részein? milyen következményei 
lehetnek a világ vezető hatalmai közti 
konfliktusoknak?

A Fegyveres konfliktusok és 
terrorizmus kutatósejt azzal a céllal 
működik, hogy a hasonló érdeklő-
dési körű hallgatókat közelebb hozza 
egymáshoz. A múlt és a jelen fegy-
veres konfliktusainak elemzésével, 
alaposabb megismerésével valamint 
a terrorcselekmények vizsgálatával, 
a különböző terrorszervezetek moti-
vációinak és működésének tanulmá-
nyozásával ásunk egyre mélyebbre 
az izgalmas események és jelenségek 
világába.

Mindezt közösségként, egymást 
segítve és mentortanáraink támoga-
tásával tesszük.

2020. februárjában György 
Dániel, a kutatósejt vezetője több éves 
elkötelezett munkája után lemondott 
posztjáról és helyére Lőrincz Virágot 
szavazták meg a szakkollégium tagjai 
új vezetőnek. A tavaszi félévet a kuta-
tósejt a vezetővel együtt tíz taggal 
kezdte meg.

Rajtuk kívül tiszteletbeli tagokkal 
dicsekedhet a kutatósejt, akik koráb-
ban aktív tagjai voltak a Nemzetbiz-
tonsági Szakkollégiumnak, idővel 

azonban tanulmányaik, munkahelyük 
és egyéb változások miatt a tudomá-
nyos elköteleződés helyett csupán 
a közösség tagjai szerettek volna 
maradni.

Az elmúlt egy évben számos 
szakmai eseményen vettek részt a 
kutatósejt tagjai, melyek során nem 

csak tudást szereztek, de élményekkel 
is gazdagodtak.

Szakkollégiumi kurzusaink többek 
között olyan kapcsolódó témakö-
rökben kerültek megrendezésre, 
mint a terrorizmus és a nemzetközi 
jog (dr. Lattmann Tamás előadásá-
ban), észak-koreai tapasztalatok és 
élménybeszámoló (Novák András 
előadásában), és a városi irreguláris 
harcok kialakulása (dr. Forgács Balázs 
őrnagy előadásában).

A 2019. évi Szakkollégiumi 
Tanulmánykötetben több tanulmány 
is született a kutatósejt tagjaitól a 
negyedik generációs hadviselés, a 
felkelések, valamint a radikalizmus 
és terrorizmus témakörében. 

Kikapcsolódásként és az érdeklő-
dési kör bővítéséért 2019. tavaszán a 
kutatósejt tagjai közül többen elláto-
gattak a Szakkollégiummal az MTA 
Központ Fizikai Kutatóintézetébe. 

A hallgatók nyáron sem tétlenked-
tek. Bőven rendelkezésre állt lehetőség 
a szakmai fejlődésre és kapcsolatépí-
tésre. Lőrincz Virág a Soft Caps 2019 
nevet viselő többnemzeti civil-katonai 
együttműködési gyakorlaton vett részt 
tolmácsként, György Dániel pedig a 
PannonhalmaCampus nyári tábor és 

szabadegyetem keretei közt bővítette 
ismereteit. Már a válságkezelő kurzus 
visszatérő vendégének számít.

 A Szakkollégium társadalmi sze-
repvállalását hangsúlyozni hivatott, 
hogy a kutatósejt tagjai önkéntes 
feladatot láttak el egy jótékonysági 
rendezvényen.

Óriási sikert jelentett, hogy 
György Dániel a Szakkollégium más 
kutatósejtjeinek tagjaival közösen a 
NATO 70 Konferencia és Szimuláció 
versenyen II. helyezést ért el. 

A tagok sokszínűségének példája, 
hogy a 2019. őszén megrendezett 
Nemzeti Kiberversenyen Harakály 
Fruzsina III., Lőrincz Virág pedig 
II. helyezést ért el csapatával.

Az őszi félév vizsgaidőszakába a 
marosvásárhelyi Sapientia Egyetem 
meghívása hozott némi vidámságot. 
A kutatósejtet Harakály Fruzsina 
képviselte a tanulmányi kiránduláson. 

Fegyveres konfliktusok és terrorizmus kutatósejt

NBSZK csapatépítő



A Nemzetbiztonsági Szakkollé-
gium Kiber- és technológiai kihívások 
kutatósejtje egyetemünkön hosszú 
évek óta biztosít a legmagasabb szín-
vonalon kutatói és továbbképzési 
lehetőséget bármely képzés hallgatói 
számára. Az eredményorientált és 
gyakorlati fejlődés hívei vagyunk, 
hiszen aki a 21. század kihívásaival és 
legégetőbb biztonsági kérdéseivel akar 
foglalkozni, azoknak elengedhetetlen 
a gyors és rugalmas munkatempó 
és innovatív csapatmunka elsajátí-
tása egy dinamikus és kihívásokkal 
teli munkakörnyezetben. Tagjaink 
ezért a kiberbiztonsági szakmával és 
annak kutatói területeivel hallgató 
centrikus módszerrel ismerkedhet-
nek meg, élmény-pedagógiai elemek 
segítségével. Amikor hallgatóink fan-
táziáját a social engineering módszer 
mozgatta meg, 2019. tavaszán 3-4 fős 
csapatban élesben is kipróbálhatták 
képességeiket a Kiberbiztonsági Sza-
badulószobában. Köszönjük szépen a 
szervezést Oroszi Eszter doktorandusz 
hallgatónak és a közszervezési és info-
technológiai TDK-nak.

A Kiber-és Technológiai Kihívások 
Kutatósejt jelenleg egyaránt mentorál 
programozó, elemző és tanácsadó 
készségekkel rendelkező hallgatókat, 
ennek megfelelően kutatási témák 
széles spektrumával foglalkozunk. Az 
IT menedzsment területén: FinTech, 
mesterséges intelligencia, e-learning, 
smart eszközök, infokommuniká-
ciós technológiák, 5G bevezetésének 
hatásai, Big Data. Kiberbiztonsági 
területen többek között: kríziskezelés 
és incidensmenedzsment, kiberbiz-
tonsági- és kiberhadviselési trendek, 
hírszerzés a kibertérben, államilag 
szponzorált hackertámadások, infor-
mációbiztonság és adatvédelem, 
közösségi média és kihívásai, külö-
nösen az online gyermekvédelem. 
Mindezen témakörök mellett háló-
zattudomány és tudománymetria 

mélységével is megismerkedhetnek 
tagjaink. Szakkollégiumunk minden 
évben lehetőséget biztosít tagjainak, 
hogy az „Így kutattok ti! Tehetség-
gondozás és kiberbiztonság” című 
hallgatói előadóestünkön reprezen-
tálhassák aktuális kutatásaikat az 
érdeklődőknek, támogatóinknak és 
szponzorjainknak. 

Csapatunk tagjai nem csak 
szakmai tudást és kutatásmód-
szertani ismereteket sajátíthatnak 
el belső workshopjainkon, hanem 
olyan hasznos soft skillek birtokába 
kerülnek, mint az érvelő- és előadó 
készség, csoportmunka- és koordiná-
ció, kritikus gondolkodásmód, vala-
mint nem utolsó sorban a projekt-és 
időmenedzsment, hiszen társaink akár 
gyakornokként vagy teljes állásban 
is elég motiváltak aktív, minőségi 
kutató projektek megvalósításához. 
Ez egy hallgatói közösség, így mi talál-
juk ki, tervezzük meg eseményeink 
megvalósítását, melyben bárki részt 
vehet és véghez viheti ötleteit. Ezáltal 
lehetőség nyílik arra, hogy minden 
tagunk saját fejlődési igénye szerint 
alakíthassa a Kutatósejt képzési -és 
kutatási projektjeit segítő programját 
a szakkollégiumunk infrastruktúráját 
és erőforrásait felhasználva. 

A Kiber- és Technológiai 
Kihívások Kutatósejt 

tagjai
Mi vagyunk az a 17 fős lelkes, 

ambiciózus és a kiberbiztonsági 
kihívások kezelése iránt elkötelezett 
csapat, akikkel az NBSZK őszi tagfel-
vétele után egy csapatban dolgozhat 
bármely NKE-s hallgató. Kutatói és 
elemző pálya iránt érdeklődő társaink 
közül a tavalyi évben négyen is kva-
lifikálták munkájukat az OTDK-ra, 
ahol együtt több különdíjat és egy 
helyezést is elértünk. Jelenleg három 
tagunk kutatói munkáját támogatja 
az Új Nemzeti Kiválóság Program. 
A Kiber és Technológiai Kihívások 
Kutatósejt tagjai jelen vannak a 
legjelentősebb hazai országos tudo-
mányos konferenciákon; a Kutatók 
Éjszakáján hét hallgatónk tartott 
előadást, a Haza Szolgálatában című 
konferencián pedig kutatósejtünk 
minden tagja bemutatta aktuális 
kutatását. 

Célunk, hogy minél több 
mentorált tagunkat felkészítsük 
a nemzetközi szintű tudományos 
megjelenésre. 2019-ben három hall-
gatótársunk is reprezentálta szakmai 
munkáját idegen nyelven nemzetközi 
konferenciákon; MBF X Confe-

Kiber- és technológiai kihívások kutatósejt

A 2019-es Nemzeti Kiberverseny résztvevői
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rence, SESCO (Run of the opinions 
about the AI...), 2019 Hacktivity 
Conference (Chinese Social Credit 
System- Security issues and social 
impact) 

Versenyek és 
szimulációs gyakorlatok

• Nemzeti Kiberverseny: Szak-
kollégiumunk hallgatói az első, 
második és harmadik helyezett 
csapatok oszlopos tagjai, így 
több hallgatónk is kvalifikációt 
nyert a nemzetközi fordulóra, 
melyre Genfben kerül sor 2020 
őszén. Büszkék vagyunk minden 
különdíjban részesült és résztvevő 
hallgatónkra! 

• Tudomány Kapujában posz-
terverseny: 5 pályamunkával 
vettünk rész a versenyen. Szívből 
gratulálunk III. helyezést elérő 
hallgatónknak!

• NATO 70 konferencia és szimu-
lációs verseny

Támogató hálózat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

vezetése, valamint a Közszervezési és 
Infotechnológiai Tanszék kiemelt 
figyelemmel kíséri Szakkollégiumunk 
tagjainak fejlődését és számos módon 
támogatja őket egyéni szinten is, jelen-

tős szakmai teljesítményük nyomán. 
Hálásan köszönjük, hogy exclusive 
részvételi lehetőséget biztosítottak 
számunkra olyan neves, országos és 
nemzetközi kiberbiztonsági szakmai 

fórumokon, mint a X. Infotér Kon-
ferencia, Ethical Hacking Day, 
Hacktivity Conference, AI Forum 
Hungary, T-Systems CTRL SOC, 
SOFT CAPS 2019. Külön szeretnénk 
megköszönni, az egyetemi oktatók 
karának és mentortanárainknak 

áldozatos munkájukat, kutatásaink 
menedzselése iránti elköteleződését 
és átfogó szakmai támogatását! 

Szakmai és egyéb 
tudományos együttmű-

ködő partnereink 

1. NUPS Cybersec
2. Magyar Hadtudományi Társaság 
3. WITSEC
4. Közszervezési és Infotechnológiai 

Tanszék
5. Közszervezési és Infotechnológiai 

TDK
6. Doktoranduszok Országos Szö-

vetsége (Közigazgatástudományi 
és Hadtudományi Osztály főleg 
személyes kapcsolatok alapján)

Balról 1-3. Ináncsi Mátyás, Szakos Judit, Dr. Bányász Péter,
jobbról 1. Katona Gergő NBSZK tagok és jobbról 2. Kiss Adrienn

a 2019-es Nemzeti Kiberversenyen győztes csapata

Melke Flóra, Szabó Fruzsina és Hattinger Fanni az MBF X Conference-n

NEMZETBIZTONSÁGI SZAKKOLLÉGIUM

Hankó Viktória 
a Security and sovereignty in the 21st 

century nemzetközi konferencián
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Az Interdiszciplináris Kutatósejt 
a Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
legújabb kutatási egysége, amely 
2019-ben alapult. A szakkollégiumon 
belül egyedülállónak számít: habár 
tagjai mind hallgatók, mégis már 
rendelkeznek meghatározó szakmai 
gyakorlattal. Tagjai közt található 
kutató, katonatiszt, mentőtiszt, tanár. 
A sokszínűségre utal a kutatósejt neve 
is, egy tudományterületeken áthidaló, 
hibrid csoport. 

Tevékenysége nem behatárolható 
egyik kutatósejtbe sem, mindennel 
foglalkozik. Alapvető célja a nemzet-
biztonsági kutatásokba való bekapcso-
lódás és a szakmai támogatás a Nem-
zetbiztonsági Szakkollégium keretein 
belül. Amennyiben szükséges, külön-
böző szakkollégiumi kutatásokba is 
besegítenek, értékes tapasztalataikkal 
és meglátásaikkal közreműködnek 
minőségi publikációk elkészítésében. 

Mentorként változatos tapasztala-
taikat felhasználva járulnak hozzá 
a kollégium munkájához. Szükség 
esetén szakirodalmat biztosítanak a 
kutatósejtek tagjai számára. Külön-
böző interaktív előadások révén igye-
keznek a hallgatókkal megismertetni 
és megszerettetni saját területeiket. 

A kutatósejt független kutatási 
feladatokat is ellát. Tagjai publi-
kációkat készítenek önállóan vagy 
társszerzőként. Témaköreik változa-
tosak, a 21. századi konfliktusoktól 
kezdve, a terrorizmus témakörén át 
a hadelméletig – természetesen fő 
szempont a nemzetbiztonsági prob-
lémák feltárása. 

Az Interdiszciplináris Kutatósejt 
aktívan részt vesz a Nemzetbiztonsági 
Szakkollégium különböző program-
jain és eseményein. A részvételen kívül 
szervezési feladatokat is ellát, illetve 
önálló programokkal is hozzájárul 

a színvonal növeléséhez: különböző 
szakmabeli és kutatók meghívásával 
előadásokat szervez a szakkollégium 
tagjainak.

A kutatósejt egy egész éven át 
tartó előadássorozatot szervez, ahol 
minden tag saját szakmáját mutatja 
be és a nemzetbiztonsági vetületeit. A 
hallgatóság megismerkedhet többek 
között a magyar nemzetbiztonsági 
szervezetrendszer jelenlegi helyze-
tével és felvételi körülményeivel, a 
mentőtisztek terrortámadások esetén 
véghezvitt önfeláldozó munkájával 
vagy a nemzetbiztonság matematikai 
elemzésével. 

A Nemzetbiztonsági Szakkollégi-
umban való munkájával a hallgatók 
nemzetbiztonsági tudását szeretné 
mélyíteni az Interdiszciplináris Kuta-
tósejt, és a hasonló pályára készülő 
kollégáknak karrierük első lépésének 
megtételét elősegítsék.

Az Interdiszciplináris kutatósejt bemutatkozása

Sáfrán József, az Interdiszciplináris kutatósejt vezetője
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Alapok
Mit is jelent az alumni? Az alumni 

szó latin eredetű, melynek jelentése 
táplálni. Az alumni program általá-
nosan röviden megfogalmazott célja, 
hogy összetartsa a végzett hallgatókat 
és lehetőséget teremtsen a folyamatos 
kapcsolattartásra.

A Nemzetbiztonsági Szakkollé-
gium volt tagjai kitűzték célként, 
hogy létrehoznak egy olyan fórumot, 
melynek keretében a szakkollégium 
korábbi vezetői és tiszteletbeli tagjai, 
a szakkollégiumi évek alatt kialakult 
szoros kapcsolatokat megőrizhetik és 
ápolhatják.

2020. április. 1-én hivatalos 
keretek között megalakult a Nem-
zetbiztonsági Szakkollégium Alumni 
Közösség fóruma. A Szakkollégium 
Közgyűlése egyhangú javaslatot 
tett arra, hogy az Alumni Közösség 
élére egy újonnan kinevezett elnököt 
szükséges megbízni, aki korábban a 
szakkollégium aktív tagja volt. Az 
Alumni Közösség első elnöke fel-
adatként vállalta, hogy kidolgozza a 
kezdeményezés programját és meg-
szervezi a közösség működését.

Célkitűzések
Az NBSZK Alumni Közösségé-

nek működése három fő cél köré 
épül. Az elsődleges célja az, hogy 
2013-tól a Szakkollégium alapításá-
nak évéig visszamenően összefogja 
a volt szakkollégiumi vezetőket és 
tagokat egy közösségben. A másod-
lagos célja egy értékes kapcsolati 
háló biztosítása a volt és az aktív 
szakkollégiumi vezetők és tagok 
között. A harmadlagos célkitűzés a 
programok, események és találkozók 
szervezése köré épül.

Kik az NBSZK Alumni 
Közösség tagjai?

A Nemzetbiztonsági Szakkollé-
gium tiszteletbeli tagjai, korábbi 
vezetői és rendes tagjai, akik a Szak-
kollégium szerves részeit alkották. 
Továbbá azok a személyek is, akik a 
Szakkollégium működéséhez rend-
szeres szellemi, anyagi vagy egyéb 
támogatást nyújtottak. Ugyanezen 
feltételek teljesítése mellett az 
Alumni Közösség tagja lehet az a 
személy is, aki korábban nem bírt 
rendes tagsággal, de a tiszteletbeli 

tagsági jogviszony megválasztásáról a 
Szakkollégium tagfelvételéért felelős 
szerv döntött.

Jelenkori pillanatkép
A Nemzetbiztonsági Szakkollé-

gium küldetése, azoknak a tehetséges 
hallgatóknak a szakmai, tudományos 
támogatása és segítése, akik bizo-
nyos témák iránti érdeklődés révén 
magasan képzett munkaerőt fognak 
jelenteni a jövő számára, és a haza 
érdekeit tartják szem előtt.

A Szakkollégium küldetésének 
az előző bekezdésben megnevezett 
produktuma jól mérhető az Alumni 
Közösségben, ugyanis a korábbi szak-
kollégium vezetői, tiszteletbeli- és 
rendes tagjai már kiváló tapasztalattal 
rendelkező szaktudást nyújtanak az 
állami-, önkormányzati-, magán- 
és egyéb szektorokban. Az Alumni 
Közösség tagjainak többsége: minisz-
tériumokban, államigazgatási-, hon-
védelmi-, rendvédelmi-, rendészeti-, 
polgári- és katonai nemzetbiztonsági 
szervezeteknél, továbbá kiemelkedően 
sikeres hazai és nemzetközi vállala-
toknál vannak jelen.

Nemzetbiztonsági Szakkollégium Alumni Közösség


